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Tema: Peticija Nr. 0686/2011 dėl prašymo įgyvendinti taisomuosius veiksmus, 
skirtus radioaktyviajai taršai sumažinti teritorijoje prie chemijos gamyklos 
„Amurco“ (Bakeu, Rumunija), kurią pateikė Rumunijos pilietė S. M.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja paaiškina, kad fosfogipso atliekų sąvartyne prie chemijos gamyklos 
„Amurco“ rasta plutonio 210, kuris kelia pavojų vietos bendruomenės sveikatai. Peticijos 
pateikėja siūlo uždengti sąvartyną ir nuolat stebėti gamyklos produkcijos, parduodamos 
Europos Sąjungoje, radioaktyvumo lygį. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. spalio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Peticijos pateikėja teigia, kad fosfogipso atliekų sąvartyne prie chemijos gamyklos 
„Amurco“ Bakeu, Rumunijoje rasta plutonio 210 (Pu-210), kuris kelia pavojų vietos 
bendruomenės sveikatai. Plutonis 210 yra radioaktyvus, kancerogeninis cheminis elementas. 
Vėjo nešamos plutonio atliekų dalelės gali patekti į gamyklos apylinkėse gyvenančių 
gyventojų plaučius, nepaisant atstumo, kuriuo jų namai nutolę nuo gamyklos.
Siekiant išvengti naujų šios medžiagos atliekų sukelto vėžio atvejų peticijos pateikėja prašo 
sąvartyną uždengti vandeniui nelaidžia folija ir užpilti 2–3 cm žemių sluoksniu. Peticijos 
pateikėja taip pat mano, kad tam turi būti panaudotos negrąžintinos lėšos. Be to, ji siūlo, kad 
būtų nuolat tikrinamas visų ES parduodamų gaminių radioaktyvumas. Peticijos pateikėja 
teigia, kad pagrindinė vėjo kryptis yra pietinė ir kad po 1986 m. Černobylio avarijos dauguma 
vaisių ir daržovių iš Turkijos buvo itin radioaktyvūs.
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Komisijos pastabos

Kadangi plutonio 210 izotopo nėra, atrodo, kad peticijoje (arba jos kopijoje) padaryta klaida, 
todėl manoma, kad tariamas plutonis (Pu-210) tikriausiai turėtų būti polonis (Po-210).

Fosfogipsas yra šalutinis trąšų gamybos (fosfatų pramonės) produktas ir gamtinė 
radioaktyvioji medžiaga, su kuria susijusios problemos yra gerai žinomos. Tokių atliekų 
valymas priklauso nuo vietos aplinkybių Bakeu sąvartyne, kuriame atlikti radiologiniai 
tyrimai, pvz. galite susipažinti su pristatymu šioje interneto svetainėje:

http://www.ean-
norm.net/lenya/ean_norm/images/pdf/workshop_4/praesentationen/Botezatu.pdf.

Todėl išnagrinėti šį atvejį, padaryti išvadas ir nuspręsti, ar imtis kokių nors priemonių 
(įskaitant taisomuosius veiksmus sąvartyne) yra Rumunijos valdžios institucijų atsakomybė. 
Vykdant taisomuosius veiksmus turi būti atsižvelgta į neradiologinius aplinkos apsaugos 
aspektus.

Antrojoje šios peticijos dalyje minima Černobylio avarijos sukelta tarša Turkijoje (1986 m.) 
Žinoma, kad dėl šios avarijos nukentėjo kai kurie Turkijos regionai (pvz., regionai prie 
Juodosios jūros, kuriuose auginami lazdyno riešutai ir arbata) ir tuo metu maisto užterštumas 
juose buvo didesnis. 

Šiuo metu bet kokia galima tarša kontroliuojama maisto importo iš Turkijos į ES kontrolės 
priemonėmis. Šioje srityje taikomi aktualūs ES reglamentai: Tarybos reglamentai 
733/2008/EB1 ir 1048/2009/EB2, taip pat Komisijos reglamentai 1609/2000/EB3 ir 
1635/2006/EB4.

Išvada

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus faktus, Komisija mano, kad šiuo atveju jokių tolesnių 
veiksmų imtis nereikia.“
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